
Laulu Suomessa.

Arwon mekin ansaitsemme
Suomen maassa suuressa,
ehk’ ei riennä riemuksemme
laiho miesten maatessa;
leipä kaswaa kyndäjälle,
onni työnsä täyttäjälle.

Suomen poika pellollansa
työtä tehdä jaksaapi,
korwet kylmät woimallansa
pelloksensa perkaapi;
rauhass’ on hän riemullinen,
mies sodassa miehuullinen.

Opin teillä oppineita
Suomessa on suuria,
Wäinämöisen kandeleita
täällä tehdään uusia;
walistus on vviritetty,
järki hywä herätetty.

Suomen tytön poski-päihin
weri waatii kukkaiset,
hall’ ei pysty harmaa näihin,
näit’ ei pane pakkaiset;
luonnossa on lembeyttä,
sydämessä siweyttä.

Runoelmasta ”Suomalainen, elli runo ahkeruudesta Suomessa, Jak. Juteini
Wiipurissa, walmistettu A. Cederwallerin kirjapainossa wuonna 1816”

   Laulu Suomessa
    elokuva Jaakko Juteinista (1781 – 1855)

”Laulu Suomessa” kertoo Jaakko Juteinin tarinan osana suomalaisuuden, suomen 
kielen ja kirjallisuuden syntyä 1800-luvun alussa ennen Snellmanin, Lönnrotin, Ru-
nebergin ja Kiven aikaa – siis ennen Suomea sellaisena kuin sen nykyisin tunnemme 
noiden tuttujen ja tunnustettujen mestarien jäljiltä.

Hattulassa, Hämeenlinnassa, Tammelassa, Turussa ja Viipurissa kuvattu elokuva 
on näyttelijätyöstä ja asiantuntijahaastatteluista koostuva dokumentti.

Nuorta ja aikuista Jaakko Juteinia 1700-luvulta 1800-luvun puoliväliin esittävät 
näyttelijät Samu Hanska ja Matti Nurminen.

Asiantuntijanäkökulman Jaakko Juteiniin ja hänen merkitykseensä antavat elo-
kuvassa haastateltavat Risto Ahti, Simo Heininen, Tuula Hockman, Liisi Huhtala, 
Kaisa Häkkinen, Aino Katermaa, Matti Klinge, Rainer Knapas, Anna Kuismin, 
Mikko Lahtinen, Kaija Lehmuskallio, Nelli Li, Juhani Niemi, Teivas Oksala, Ilkka 
Paatero, Raimo Savolainen ja Seppo Tikka.

Dokumenttielokuvan ”Laulu Suomessa” on Jaakko Juteini -seuran tilauksesta tuot-
tanut jyväskyläläinen kulttuuriosuuskunta Mielleyhtymä. Elokuvan käsikirjoittaja 
ja ohjaaja on YTT Esa Sironen ja kuvaaja Raimo Salo. He ovat tuottaneet useita Ylen 
TV1-dokumentteja ja dvd-dokumenttielokuvia.

Elokuvaa on saatavana Jaakko Juteini -seuralta á 25 €.
Kaikki oikeudet: Jaakko Juteini -seura.
Elokuvan pituus on 45 min.
Tilaustiedot seuraavalla sivulla. 
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Jaakko Juteini – suomalaisen kulttuurin nousun edelläkävijäJaakko Juteini -seura

edistää Juteinin tuotannon tuntemista, 
tutkimista ja myös muuta hänen henges-
sään tapahtuvaa kulttuurityötä. 

Elokuva ”Laulu Suomessa” on näkyvä 
osa tätä toimintaa.

Vuonna 2009 perustettiin kirjailija Jaakko Juteinin synnyinpaikkakunnalla Hat-
tulassa valtakunnallinen Jaakko Juteini -seura. Seuran tarkoituksena on edistää 
Juteinin tuotannon tuntemista ja tutkimista ja myös muuta hänen hengessään 
tapahtuvaa kulttuuritoimintaa.

Kirjailija Jaakko Juteini, (Jacob Judén, 1781–1855) on suomalaisen kulttuurin klas-
sikko. Juteini tunnetaan parhaiten runoistaan, kuten ”Laulu Suomessa” tai ”Älä itke 
äitini”, mutta hän oli hyvin laaja-alainen ja tuottelias kirjoittaja. Hän liikkui kirjoit-
tamisen kentällä laidasta laitaan, kirjoitti proosaa, aforismeja, oppikirjoja, tietoteks-
tiä, lapsille suunnattua kirjallisuutta, pohdiskelevia ja filosofisia esseitä. Monella 
kirjoittamisen alalla hän on suomenkielisen kirjallisuuden päänavaaja.

Jaakko Juteini oli ensimmäinen kirjailija, joka loi suomen kielellä laajan ja moni-
puolisen kaunokirjallisen tuotannon. Hänet tunnetaan parhaiten runoistaan, mutta 
hän oli monipuolinen ja tuottelias kirjoittaja. Runojen lisäksi Juteini kirjoitti proo-
saa, aforismeja, oppikirjoja, tietotekstiä ja pohdiskelevia esseitä. Monella kirjallisuu-
den alueella hän oli ensimmäinen suomenkielinen kirjoittaja.

Juteini syntyi Hattulassa, Rahkoilan kylässä ja kävi koulunsa Hämeenlinnassa. 
Tuona aikana hän sai kotitalonsa Juutilan mukaan ruotsinkielisen sukunimen Ju-
dén, jonka muutti kirjallisessa tuotannossaan Juteiniksi.

Hän opiskeli Turun Akatemiassa ja eli myöhemmän elämänsä Viipurissa, jossa 
toimi virkamiehenä ja jossa hän myös pääosin loi kirjallisen tuotantonsa.

Mielipiteiltään Juteini oli valistuksen mies, joka uskoi tiedon, järjen ja ajattelun 
voimaan. Hän suuntasi kirpeää kritiikkiä ihmisten typeryyttä ja huonoja tapoja, 
mutta myös virkavaltaa ja sen edustajia vastaan. Juteinin kannanotot vaikkapa eläin-
ten huonoa kohtelua vastaan viiltävät yhä.

Juteini on jäänyt jonkin verran unohduksiin, mutta hän on edelleen tärkeä mo-
nestakin syystä. Juteinin monet tekstit ovat yhä ajankohtaisia ja hän osoittaa, että 
suomalainen korkeakulttuuri on vanhempaa kuin usein ehkä ajatellaan.

Suomalaisen kulttuurin nousun tärkeänä edeltäjänä Juteinilla on yhtymäkohtia 
niin Aleksis Kiven kuin J. V. Snellmaninkin suuntaan. Hän on edelläkävijä, mutta 
myös aivan omanlaisensa kirjoittaja, ja siksi hän laajentaa kuvaamme tuosta aika-
kaudesta.

Juteini korosti oman kielen ja kulttuurin tärkeyttä. Hän halusi lujittaa suomalais-
ten itsetuntoa ja itsetuntemusta. Samaa tarvitaan edelleenkin. ”Arvon mekin ansait-
semme”, muistuttaa Juteini tunnetuimassa runossaan.

Harrastus Juteinia kohtaan on viime vuosina lisääntynyt. Hänen tekstejään on 
pitkän tauon jälkeen alettu jälleen julkaista. Pitkän linjan musiikkimies Kaj Chy-
denius on säveltänyt kymmeniä lauluja Jaakko Juteinin teksteihin. Jaakko Juteinin 
pohjalta on tehty myös näytelmiä.

Elokuvan ”Laulu Suomessa” liittyminen uutena renkaana tähän taiteellisen luo-
mistyön kirjoon on näkyvä ilmaus Jaakko Juteinin tuotannon monipuolisuudesta.

Tule mukaan Jaakko Juteini -seuran toimintaan!

• varsinainen jäsen: vuosijäsenmaksu 15 €
• ainaisjäsen: 150 €
• kannattajajäsen: 300 €

Jäsenmaksu suoritetaan Jaakko Juteini -seura ry:n tilille
Hämeenlinnan seudun OP FI62 5680 7520 0436 63

Jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä pyydetään ”viesti”-kohdassa ilmoittamaan
1) maksajan nimi  2) osoite  3) sähköpostiosoite

Puheenjohtaja Eero Ojanen   eero.ojanen@ppa.inet.fi 040 5716 200
Varapuheenjohtaja Jukka O. Mattila jukka.o.mattila@pp.inet.fi 050 9101 596

  
Elokuva ”Laulu Suomessa” (45 min) on tilattavissa
Jaakko Juteini -seuran sihteeriltä:

Sihteeri Simo Viertonen     simo.viertonen@pp.inet.fi    050 5268 933


